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Overzicht jachtservice bedrijven en refitwerven
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Smelne Yachtcenter BV
De Steven 26
9206 AX Drachten
T: +31 (0)512-512669
E: info@smelne.nl
www.smelne.nl
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RFU Jachtspecialist
It String 9
9011 TA Jirnsum
T: +31 (0)566-601881
E: info@rfu-jachtspecialist.nl
www.rfu-jachtspecialist.nl
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Beute Scandinavian Yachts
Suderséleane 13
8711 GX Workum
T:+31 (0)515-542108
E: info@scandinavianyachts.nl
www.scandinavianyachts.nl
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JACHTMAKELAARDIJ & NAUTISCH CENTRUM

Mertrade
Expansie 54
8316 GA Marknesse
T: +31 (0)88- 8899444   
E: info@mertrade.nl
www.mertrade.nl
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Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 AD Amsterdam
T: +31 (0)20-9896019
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com

U kunt bij ons terecht voor alle
voorkomende onderhoudswerkzaamheden, onderdelen,
scheepsaccessoires en installatie van (navigatie)apparatuur.
Wij verzorgen ook onderhoud
en reparatie op locatie met een
volledig ingerichte servicewagen.
Tevens zijn wij een gecertificeerd Raymarine inbouwstation
en Vetus dealer.

Al 40 jaar is RFU als allround
waterrecreatiebedrijf actief.
Op het gebied van onderhoud,
reparatie, refit, schilderwerk,
polyesterwerk en (mobiele)
jachtservice én met faciliteiten
als een 40-tons bootlift en dito
transportmogelijkheden, bent
u bij ons op het goede adres.
Tijdens uw verblijf in onze
jachthaven en/of winterberging
houden wij uw schip in
topconditie!

Beute Scandinavian Yachts biedt
u een compleet pakket om uw
jacht in topconditie te houden.
We kunnen uw jacht van binnen
en buiten naar uw persoonlijke
wensen aanpassen. U wordt
hierbij via foto’s op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.

Voor jacht- en scheepsreparaties
is Mertrade de perfecte partner.
Wij voeren full service jacht- en
scheepsonderhoud uit alsook
complete refits. Ook voor spuiten schilderwerken kunt u bij ons
terecht. Wij kunnen tot 50 ton kranen en maximaal 25 meter lengte.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het
vaandel!

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum.

Ook uw bedrijf hier?
Bel 020 456 0995

De vloot
13 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit.
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Overzicht jachtservice bedrijven en refitwerven
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Jachtwerf de Boarnstream
Wjitteringswei 11-13
9011 WH Jirnsum
T: +31 (0)566-601435
E: info@boarnstream.com
www.boarnstream.com
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Yerseke Watersportservice
Kreeft 13
4401 NZ Yerseke
T: +31 (0)113-576006
E: info@yersekegroup.nl
www.yersekegroup.nl

Hét adres in Zeeland voor:
- onderhoud
- refit
- winterstalling
- hijsen tot 50 ton
- motoronderhoud
- boegschroeven
- gelcoatreparaties
- teakdek renovatie
- osmosebehandelingen
Wij passen uw schip aan naar
uw wensen en mogelijkheden!

Prins van Oranje voor uw totale
refitwerkzaamheden voor uw
schip.
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Onze specialismen zijn: lak- en
coatingwerkzaamheden, onderwaterschip behandelingen, het
polijsten van uw schip, technische installaties en winter- en
zomerstalling.

Prins van Oranje
Jachtservice
It Swee 10
8621 EB Heeg
T: +31 (0)515-444550
E: info@prinsvanoranje.nl
www.prinsvanoranje.nl
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Klerk Yacht Service
Zeldenrust 4
1671 GW Medemblik
T: +31 (0)227-544545
E: info@klerkyachtservice.nl
www.klerkyachtservice.nl
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Klerk Yacht Service, een allround
service bedrijf met meer dan 25
jaar ervaring in het onderhouden,
repareren en renoveren van zeilen motorjachten. Hét adres in
Medemblik en omstreken voor
schepen tot 60 voet en 40 ton
voor winterberging, teakdekrenovatie, polyesterschades,
osmosebehandelingen,
elektrische installaties, spuiten,
een nieuw tuig of een complete
refit van uw schip!

Wij verzorgen al uw reparaties en onderhoud aan uw
motorkruiser of zeilschip o.a.:
Inbouwen boeg/hekschroef
of scheepsdiesel. Onderhoud
en reparaties motoren, staal,
hout, of polyester. Schilderwerk.
Scheepshelling tot ±60 ton. Hijskraan tot ±10 ton. Winterstalling
binnen en buiten. Jachthaven.
Levering scheepsonderdelen. U
kunt ook zelf werkzaamheden
aan uw boot verrichten.

Jacht- en Scheepswerf
P.A. van der Laan

Vrouwgeestweg 71
2481 KM Woubrugge
T: +31 (0)172-518113
E: info@laanyacht.nl
www.laanyacht.nl
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De Boarnstream levert Totale
Yacht Service voor jachten tot
30m. Met de combinatie “Brave
Hendrik”; travellift en een tweetal
boottrailers kunnen wij 100 ton
kranen en verplaatsen. Naast
onderhoud, reparatie, refit en
winterstalling verzorgt de werf
ook de totaalbouw voor andere
bedrijven en particulieren. We
grenzen aan het Prinses Margrietkanaal dus zijn uitstekend te
bereiken voor grote jachten.
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Jachthaven Geijsman biedt meer,

www.geijsman-watersport.nl
veel meer... op Voorne Putten
Zanddijk 5, Oostvoorne
+31(0)181 – 487en
960omstreken zijn wij het bedrijf

Jachthaven H. Geijsman
Zanddijk 5
3233 XJ Oostvoorne
T: +31 (0)181-487960
E: info@geijsman-watersport.nl
www.geijsman-watersport.nl
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voor alle voorkomende onderhouds- en renovatie werkzaamheden. Wij zijn officieel dealer
van Vetus dieselmotoren, generatoren en onderdelen. Daarbij
zijn we het juiste adres voor het
uitvoeren van scheepsschilderwerken en het aanbrengen en/of
onderhouden van uw antifouling
systeem.
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Gebruikte boot gekocht?
Wie maakt hem weer als nieuw?
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